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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ТА КОНТЕКСТ
З 2014 року і по теперішній час конфлікт на Сході України залишається найбільш
гострою проблемою та причиною нестабільної економічної та політичної ситуації.
З часу початку конфлікту загинуло близько 3300 цивільних осіб та ще 7000 зазнали
поранень1.
Також протягом п’яти років люди, що мешкають на цій території, регулярно
піддаються обстрілам та пов’язаним з ними обмеженням у водо- та електропостачанні, через пошкодження інфраструктурних об’єктів. За даними OCHA від збоїв
у водо-, енерго- та газопостачанні постраждали понад 1,3 мільйона осіб, які живуть
по обидва боки від «лінії розмежування»2.
Конфлікт спричинив низку складнощів населення Сходу у питаннях охорони
здоров’я. Так за даними кластерів Захисту та Охорони здоров’я та харчування, майже
40% родин, які проживають у межах 20 км від «лінії розмежування», стикаються зі
значними труднощами при отриманні доступу до медичних послуг. У межах 5 км
від «лінії розмежування» – 57% родин не має безпечного та відповідного доступу
до лікарень та медичних послуг3.
Окрім того, у східному регіоні країни, який традиційно був промисловим
центром країни, значно зросли ризики погіршення екологічної ситуації. Найбільш
критичними є проблеми забруднення підземних вод, забруднення ґрунту, лісові
пожежі, аварійні ситуації на великих промислових підприємствах. Ризики погіршення
екологічної ситуації становлять порушення режиму роботи підприємств хімічної та
вугільної промисловості. Відключення від живлення шахтних вентиляційних систем
призводить до залпових викидів шахтних газів при відновленні електропостачання,
в тому числі метану і небезпечних домішок. Випадки знеструмлення були зафіксовані на більшості шахт у Донецькій та Луганській областях.
В умовах конфлікту, на теперішній час, не можливо отримати доступ до
шахт та підприємств на непідконтрольній уряду України території. Ця ситуація
значно ускладнює можливість проведення оцінки існуючих ризиків та ефективне
планування реагування на виникнення надзвичайних ситуацій. За оцінками спеціалістів, отриманими в рамках дослідження Координатора проектів ОБСЄ в Україні,
по обидва боки лінії зіткнення в процесі затоплення сьогодні знаходяться понад
1 https://reports.unocha.org/ru/country/ukraine/#cf‑5Bi5S1iGPmGBKHg6plkPFE
2	https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/
ukraine_humanitarian_bulletin_issue_17_mar_apr_2017_uk.pdf
3	https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/advocacy-note-exploringaccess-health-care-services-ukraine-july‑2019
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35 шахт4. Затоплення шахт може призвести до вибухів метану в підвалах і підтоплення житлових будинків, просідання грунту і, в наслідок цього, руйнування
інфраструктури наближеною до шахт території.
В рамках проекту R2P було проведено аналіз галузевих нормативних документів, планів-конспектів реагування на НС та проведено низку зустрічей з представниками ДСНС, районних та обласних департаментів, які залученні у планування
та реагування на НС. НС У ході аналізу документів та за результатами зустрічей
було виявлено необхідність у поглибленні знань базових гуманітарних стандартів
захисту цивільного населення.

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ
Покращити розуміння та сприяти вживанню заходів щодо покращення готовності
до ризиків катастроф в областях України, що постраждали від конфлікту.

4 https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/362581?download=true
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТРЕНІНГІВ
Планується, що у 15 тренінгах візьме участь щонайменше 225 представників місцевих органів влади з відповідних відділів та департаментів, які відповідальні за
захист населення та реагування на НС. До участі у тренінгу будуть залучені:
● співробітники ДСНС, як представники державного органу, що реалізує
політику в сфері цивільного захисту;
● фахівці Управління з питань цивільного захисту районних / обласних адміністрацій Донецької та Луганської областей, як представники державного
органу, що займається координацією дій місцевих органів управління,
інформаційним забезпеченням при НС, плануванням матеріально-технічного забезпечення рятувальних робіт та першочергових заходів з ліквідації наслідків НС;
● фахівці Департаменту екології та природних ресурсів Донецької та Луганської обласних державних обласних адміністрацій, як представники
державного органу, що здійснює контроль за дотриманням підприємствами правил, норм і стандартів;
● фахівці Управління соціального захисту та ЦСССДМ районних управлінь
Попаснянської (Луг. обл.), Ясинуватської (Дон. обл.), Бахмутської (Дон. обл.),
Торецької (Дон. обл.), Волноваської (Дон. обл.) районних адміністрацій,
як представники державного органу, який реалізує державну політику
щодо соціально незахищених верств населення;
● фахівці спеціалізованих служб цивільного захисту обласних та районних
адміністрацій (інженерна служба, матеріально-технічна служба, служба
торгівлі та харчування, служба транспортного забезпечення, служба
оповіщення та зв’язку);
● органи опіки та піклування, служба у справах дітей, як державні орган,
що займається питаннями захисту прав та інтересів дітей;
● представники Національної поліції, як орган, що забезпечує безпеку
населення;
● фахівці територіального центру соціального обслуговування, як держ.
установа, що надає соціальну допомогу самотнім людям похилого віку;
● лікарі невідкладної допомоги, як медична служба, що надає невідкладну
допомогу постраждалим,
● представників відділів ЖКГ виконкомів, як відповідальних за збір інформації щодо мешканців житлових будинків та забезпечують безпечне
функціонування житлових приміщень;
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●

представників інфраструктурних підрозділів (газо-електро та водопостачання), як відповідальних за оперативне реагування та ліквідацію наслідків
у разі аварійних ситуацій;
● представники уразливих категорій населення (літня людина, маломобільна
та представник ромів).
Протягом навчання учасники отримують базові теоретичні та практичні
знання у сфері практичного використання міжнародних гуманітарних стандартів
захисту цивільного населення. На тренінгу будуть розглядатись відповідні особливості ситуацій військового конфлікту.
Учасників навчатимуть практичним рекомендаціям, що містяться у гуманітарних
стандартах, щодо врахування прав та безпеки цивільних осіб під час формування
та застосування політик/планів управління ризиками та зменшення негативних
наслідків катастроф у районах, що постраждали від конфлікту.

МЕТОДОЛОГІЯ
При підготовці тренінга використовувався метод кейсів. Цей метод був вибраний,
як найбільш доцільний та універсальний метод навчання при підготовці до вирішення конкретних проблем. Кейс-метод в методологічному контексті є складною
системою, в яку інтегровані інші, більш прості методи пізнання. У нього входять
моделювання, системний аналіз, проблемний метод, уявний експеримент, методи
опису, ігрові методи, які виконують в кейс-методі свої функції.
Метод сase-study (в подальшому – кейс-метод), який спирається на застосування ситуаційного підходу, передбачає проведення детального, глибокого аналізу
однієї конкретної ситуації (кейса).
Кейс є докладним описом реальних (або змодельованих) подій, які мали (або
могли мати) місце в минулому та були всебічно досліджені5. Кейси дуже добре підходять для всебічного аналізу і дослідження тих ситуацій, які відрізняються складністю6.
Метод сase-study дозволяє використовувати виробленні під час навчання
стратегії зменшення ризиків уразливості при роботі з іншими групами людей, які
у тренінгу не розглядаються.
5 Всі наведені в даному документі/навчальному курсі приклади, кейси, учбові ситуації та згадані
в них імена, по-батькові, прізвища, назви, позначення є вигаданими/змодельованими в навчальних цілях, а їх сценарії не мають нічого спільного з реальними подіями, які мали місце або могли
відбутися, а також будь-якими фізичними та/або юридичними особами. Розробкою та публікацією
цього документу/навчального курсу БФ «Право на захист» не має на меті порушення будь-яких
прав будь-яких фізичних, юридичних осіб, спільнот, вразливих груп тощо.
6 Стрекалова, Н. Д., Беляков, В. Г. Разработка и применение учебных кейсов: практическое руко
водство [Текст] / Н.Д. Стрекалова, В.Г. Беляков ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та
«Высшая школа экономики»., 2013.
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Знайомство з учасниками тренінгу. Обговорення актуальності теми. Учасникам буде
запропоновано коротко висловити своє розуміння тематики та її актуальності та
очікування від участі у тренінгу.

МОДУЛЬ I
ОГЛЯД ГУМАНІТАРНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ
ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НС

Учасникам тренінгу надається інформація про базові гуманітарні принципи, головною думкою яких є право людини на життя з гідністю та на допомогу матою
якої є зменшення страждань, які може зазнати людина у випадку виникнення
надзвичайної ситуації.
В ході обговорення пропонується розглянути ситуацію У невеликому селищі
на хімічному підприємстві о 13:00 стався викид небезпечних речовин. Було прийнято рішення щодо проведення евакуації.
Учасникам тренінгу пропонується поділитись на 4 команди (команда дівчини
шкільного віку, яка знаходилась вдома сама; команда маломобільного самотнього
чоловіка, команда жінки пенсійного віку, команда чоловіка ромської національності з двома дітьми), які мають проаналізувати доступність евакуаційних заходів
та надати свої пропозиції щодо покращення їх ефективності, оцінити доступність
евакуаційних заходів с точки зору людини, інтереси якої представляє команда.
Після завершення завдання учасники презентують свої наробки та проводиться
обговорення.
Далі учасникам пропонується поглибитись у тему захисту населення та ознайомитись з гуманітарною хартією/стандартами захисту та співвідносити свої
наробки з ними.

ПЕРЕРВА НА КАВУ
Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

5

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ

МОДУЛЬ II
ОГЛЯД ГУМАНІТАРНОЇ ХАРТІЇ СФЕРА ТА БАЗОВИХ
СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НС

Під час огляду гуманітарної хартії використовуються попередні наробки учасників для наглядної ілюстрації. При розгляді теми пропонується зосередити увагу на
наступних підтемах:

a

Соціально орієнтована допомога

1. Наскільки евакуаційні заходи з попереднього завдання відповідали планам реагування на НС?
2. Що можна покращити на етапі планування та які ресурси для цього потрібні (людські, матеріальні, освітні для надавачів допомоги тощо)?
3. На Вашу думку, якими положеннями стандартів захисту має сенс доповнити плани Вашого відомства?

b

Координація дій та співробітництво

1. Оцініть існуючі координаційні механізми для вирішення завдання з евакуації та розміщення людей після настання НС (обмін інформацією між
різними відомствами, вертикаль підпорядкування, злагодженість дій тощо).
2. Які шляхи покращення міжвідомчої та гуманітарної координації ви бачите?

с

Організація та надання допомоги

1. На яких принципах має базуватись розробка програми надання допомоги?
2. Які заходи має включати в себе така програма?
3. Як Ви вважаєте, хто має бути задіяний в організації та наданні допомоги
для більшої ефективності?

d

Ефективність роботи учасників надання допомоги

1. Чи враховуються при плануванні ризики конкретних населених пунктів?
2. На основі яких даних ведеться планування?
3. Хто відповідає за збір, обробку та своєчасне оновлення цих даних? (Наприклад, чисельність жителів багатоквартирних будинків)
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4. Чи є необхідним для ефективного планування збір додаткових даних?
Якщо так, то яких саме?
5. Яку інформацію, на Вашу думку, необхідно зібрати одразу після настання НС?
6. З яких джерел на Вашу думку можна оперативно зібрати інформацію для
ефективного реагування та подолання наслідків НС?
7. Хто на Вашу думку має проводити таку оцінку?
8. Чи вважаєте ви доцільним залучення додаткових учасників (ССД, ЦСССДМ та Тер. центр соціального обслуговування тощо) для спільного
планування. Якщо так, то на якому етапі планування?
9. Чи має сенс залучати до планування представників приватного сектора
(бізнес, підприємства (транспорт, харчування)), вразливих груп населення
та представників гуманітарних організацій?
10. Що на Вашу думку необхідно зробити задля підвищення ефективності
роботи учасників надання допомоги?
11. На Вашу думку чи потрібно проводити оцінку ефективності надання
допомоги?
12. Які засоби аналізу ефективності надавачів допомоги Ви вважаєте доцільними?
13. Яку інформацію має включати в себе форма зворотного зв’язку задля
подання скарги на надавача допомоги?
14. Яким чином має використовуватись зібрана інформація?
15. Які інструменти оцінки ефективності надання допомоги Ви знаєте? Які
з них Ви використовуєте в своїй роботі?

МОДУЛЬ III
ОГЛЯД СТАНДАРТІВ ВКЛЮЧЕННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПРОГРАМИ ГУМАНІТАРНОГО
РЕАГУВАННЯ НА НС

Учасникам тренінгу надається основна інформація стосовно стандартів включення
та пропонується розглянути можливість їх практичного використання за допомогою кейсів 2-х осіб, які зазнали страждань в наслідок НС. Учасники діляться на дві
команди та розглядають наступні кейси:
Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»
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Самотня жінка, діти живуть в іншій
країні, не має ніякого зв’язку з ними,
живе в приватному будинку в селищі …
(в залежності від місця проведення
тренінгу).
15 лютого в результаті аварії на підприємстві відбувся хімічний викид.
Мешканці села, які мали таку можливість, покинули населений пункт.
Жінка такої можливості не має.
Після викиду стан здоров’я жінки
погіршився. Зір жінки почав падати,
і проблеми кров’яного тиску стали
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Марія Іванівна
68 років
Пенсіонерка
ВПО з Горлівки

частішими. Службою безпеки банку
було вирішено тимчасово не здійснювати виїзд мобільного офісу до
населеного пункту з міркувань безпеки співробітників банку. Жінка не
має коштів, щоб поїхати в інше місто,
задля звернення до відділення банку
для отримання пенсії.

Маломобільний чоловік з інвалідністю,
пересувається за допомогою коляски,
близьких родичів немає, догляд за
чоловіком здійснює соціальний працівник.
Після аварії на хімічному підприємстві,
що розташовувалось неподалік населеного пункту, соц. працівник виїхала
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Іван Петрович
43 роки
1 гр. інвалідності
Потребує стороннього догляду

за межі населеного пункту і чоловік
залишився один. Пенсію по інвалідності чоловіку, також доставляв соц.
працівник.

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Під час розгляду кейсів учасникам пропонується акцентувати увагу на наступних питаннях:

a

Захист

1. Які чинники, на Вашу думку, треба врахувати для того, щоб люди з прикладів вище отримали необхідну та своєчасну допомогу?
2. Як на Вашу думку, чи зможуть маломобільні люди отримати рівний доступ до всіх послуг пов’язаних з евакуаційними заходами та тимчасовим
розміщенням? Як буде забезпечено рівний доступ до послуг для людей
з особливими потребами, не пов’язаними з обмеженістю у пересування?
3. Які дії будуть проводитись задля забезпечення обізнаності населення стосовно евакуаційних дій, допомоги та послуг, які вони можуть отримати?
4. Чи проводиться збір та обробка даних населення (з розподілом по віку,
статі, наявності особливих потреб) при плануванні та реагуванні на НС?
5. Як Ви вважаєте, які процедури мають бути задіяні задля забезпечення
прав людей постраждалих в наслідок НС?
6. Чи є втрата документів перепоною для отримання допомоги під час НС?
Якщо так, то до якої саме допомоги?
7. Які служби та громадські організації мають бути задіяні задля забезпечення захисту прав постраждалих?
8. Які координаційні механізми між державними службами та гуманітарними організаціями мають бути запроваджені задля ефективного
захисту прав?

b

Вода, санітарія та гігієна

1. Які чинники на, Вашу думку, необхідно врахувати при розробці програми забезпечення водою постраждалих від НС? Чинники, які необхідно
врахувати в обговоренні:
● доступність (а. доставка, б. розподіл, систематичність для а та б; для
цього необхідна ефективна координація);
● якість води;
● гігієнічні потреби людей (водовідведення, туалети тощо, в тому числі
з урахуванням гендерних та вікових особливостей);
● збір та ліквідація відходів;
2. На Вашу думку, що є критеріями ефективності програми?
3. Чи враховується безпека води при плануванні дій у випадку настання НС?

Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»
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с

Продовольча безпека та харчування

1. Як Ви вважаєте, ким має проводитись оцінка потреб у харчуванні постраждалих внаслідок НС?
2. Оцініть, будь ласка, рівень готовності Вашого регіону до забезпечення потреб
у харчуванні населення в разі настання НС? Які процедури забезпечення
продовольчої безпеки Вам відомі? Чи укладені заздалегідь необхідні договори з суб’єктами господарювання в системі громадського харчування?
3. На потреби яких цільових груп, на Вашу думку, треба звернути увагу при
плануванні програм продовольчої безпеки та харчування?

d

Житло, непродовольча допомога

1. Як Ви вважаєте, які чинники та цільові групи необхідно врахувати при
плануванні розміщення людей?
2. Які види допомоги в сфері забезпечення тимчасовим житлом Вам відомі?
3. Які ресурси необхідно задіяти для забезпечення тимчасовим житлом
постраждалих від НС?
4. Якими предметами першої необхідності, на Вашу думку, треба першочергово забезпечити постраждалих від НС?

e

Охорона здоров’я

1. Які, на Вашу думку, пріоритети медичного обслуговування треба виділити?
● боротьба з інфекційними захворюваннями;
● вакцинація;
● репродуктивне здоров’я (ВІЛ/СНІД);
● медична допомога при травмуванні;
● психологічна допомога;
● неінфекційні захворювання.
2. Опишіть, будь ласка, своє бачення ефективного надання медичної допомоги?
● людські ресурси;
● лікарські засоби та медичне постачання;
● фінансування;
● інформування;
● керівництво та координація.

ПЕРЕРВА НА ОБІД
10
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МОДУЛЬ IV
ОГЛЯД СТАНДАРТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
В УМОВАХ НС

Учасникам тренінгу надається інформація стосовно існуючих гуманітарних стандартів захисту дітей. На прикладі кейсів приведених нижче пропонується розглянути
наступні питання:

a

Оцінка, аналіз та планування

1. Які чинники на Вашу думку треба врахувати при оцінці потреб дітей?
2. Які потреби дітей є першочерговими на Вашу думку?
3. Яку, на Вашу думку, інформацію треба зібрати для ефективної профілактики гендерного насильства?

b

Мобілізація ресурсів

1. Які ресурси, на Вашу думку, треба задіяти задля забезпечення захисту
дітей в умовах НС?
2. Як Ви вважаєте, які ще ресурси можна задіяти?

c

Реалізація

1. Які особливості роботи з дітьми та потреби дітей треба врахувати задля
розробки успішного плану реагування на НС та забезпечення захисту дітей?
2. Які етапи реалізації програми захисту дітей в НС Ви могли би виділити?

d

Координація

1. Які служби та держустанови, на Вашу думку, мають бути задіяні для ефективної реалізації захисту дітей?
2. Як Ви вважаєте, чи потрібно залучати службу захисту дітей задля оцінки
та планування заходів захисту інтересів дітей в НС?

e

Моніторинг та оцінка

1. Які критерії ефективної реалізації програми захисту дітей Ви би визначили?
2. На Вашу думку, хто і коли має проводити моніторинг та оцінку ефективності заходів?

Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»
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Кейси на розгляд:

Проживає у віддаленому населеному
пункті. Дівчинка виховується в неповній сім'ї, вихованням займається бабуся, мама працює в Польщі (сезонний
дохід). Взимку днем почались замети
і в наслідок цього стало не можливим
транспортне сполучення з іншими населеними пунктами та через сильний
вітер було пошкоджено електролінію в наслідок чого село, де мешкає
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Марина
12 років

дівчина, залишилось без світла. Під час
події дівчина перебувала сама вдома.
Бабуся була у від'їзді (проходила обстеження в лікарні в місті)

Чоловік ВПО ромської національності
мешкає разом з двома дітьми (4 та
5 років) у будинку, що знаходиться
в комунальній власності. Матір дітей
мешкає на НКУУТ та не приймає участі
у вихованні дітей. Під час пожежі на
полях вогонь перекинувся на село
та будинки на вулиці, де мешкав Василь, почали займатися. Чоловік разом з дітьми встиг вчасно покинути
приміщення, але всі речі та документи
були втрачені у пожежі. Чоловік не
має родинних та соціальних зв’язків
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Василь
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у селі та не має постійної зайнятості
(неофіційно підробляє на фермі). Внаслідок пожежі родина залишилась без
документів, що встановлюють особу,
власних речей та інших необхідних
засобів існування.

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

ПЕРЕРВА НА КАВУ

МОДУЛЬ V
ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНЕ ТА СЕКСУАЛЬНЕ
НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС НС

На хімічно небезпечному підприємстві є загроза виникнення аварії,
про що підприємство заздалегідь
повідомило відповідні органи.
У населеному пункті, неподалік
підприємства розташована жіноча виправна колонія середнього
рівня безпеки.
Після отримання повідомлення
у колонії було прийнято рішення
провести заходи щодо герметизації
приміщення з метою уникнення
можливого ураження людей. Під час
проведення заходів з герметизації
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Учасникам тренінгу пропонується розглянути кейс та обговорити питання профілактики, реагування та пом’якшення наслідків гендерно-обумовленого та сексуального насильства під час НС в контексті міжнародних гуманітарних стандартів.

стало відомо, що деякі співробітники колонії пропонують жінкам
надати інтимні послуги в обмін на
засоби індивідуального захисту від
хімічної небезпеки. Точної інформації про те, від кого виходили такі
пропозиції і по відношенню до кого
невідомо.

Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»
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Під час обговорення пропонується розглянути наступні питання:

a 	Які дії, на Вашу думку, необхідно вчинити з метою запобігання
гендерного та сексуального насильства під час НС?
b 	Як на Вашу думку, потрібно реагувати на повідомлення про виникнення таких інцидентів під час НС?
c 	Які процедури необхідно задіяти щоб постраждалі від гендерного
насильства мали доступ до якісної медичної допомоги?
d 	Які процедури, на Вашу думку, необхідно задіяти щоб постраждалі від насильства мали доступ до якісних послуг відновлення
психічного здоров'я, психосоціальної підтримки, спрямованим
на лікування, реабілітацію і розширення можливостей?
e 	Як Ви вважаєте, які заходи необхідно вжити з метою пом'якшення наслідків гендерно-обумовленого та сексуального насильства
і захисту потерпілих?
f 	Як Ви бачите систему перенаправлень при гендерному та сексуальному насильстві у надзвичайних ситуаціях?

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ОБГОВОРЕННЯ. ТЕСТУВАННЯ
УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ НА ПРЕДМЕТ ЗАСВОЄННЯ
ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ.

Учасникам тренінгу пропонується скласти тест за отриманими на тренінгу знаннями у сфері гуманітарних стандартів захисту. Ті з учасників, хто за результатами
складеного дасть більше 75% вірних відповідей отримає сертифікат про успішне
проходження тренінгу, який може слугувати підтвердженням обізнаності щодо
базових гуманітарних стандартів захисту.
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Під час тренінгу учасникам буде надана можливість співвіднести національні
стандарти захисту, що законодавчо закріплені та діють в Україні, з міжнародною
гуманітарною практикою цивільного захисту населення. По завершенні тренінгу
учасники зможуть на практиці використовувати отриманні знання з міжнародних
гуманітарних стандартів у своїй подальшій роботі. Кожному з учасників тренінгу
після його проходження буде надано доступ до всіх матеріалів тренінгу та, за
необхідністю, методологічна підтримка. Таким чином, кожен з учасників після
проходження тренінгу матиме необхідні знання, матеріали та методологічну підтримку і зможе поділитись отриманими на тренінгу знаннями зі своїми колегами
держслужбовцями та таким чином посилити потенціал громади.
Ці знання можуть бути застосовані при плануванні стратегії реагування та
подолання наслідків НС, організації роботи з постраждалим населенням з метою
мінімізації ризиків гендерного та сексуального насильства, адаптації евакуаційних
заходів для маломобільних осіб, включення осіб похилого віку та осіб з інвалідністю у плани реагування на НС, поліпшення системи інформування та оповіщення.

НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ
●
●
●
●
●
●
●

Ноутбук
Проектор та екран
Канцелярія для учасників тренінгу (блокноти, ручки)
Фліпчарт та бумага
Кольорові маркери
Клійка стрічка
Мапа Донецької та Луганської областей

Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»
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у надзвичайних ситуаціях, UNFPA, 2015
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Minimum_Standards_Report_
RUSSIAN.Final_.pdf
3. Проект «Сфера»: Гуманітарна хартія та мінімальні стандарти, що застосовуються при наданні гуманітарної допомоги
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-handbook‑2011Ukranian.pdf
4. Політика організації «SOS Дитячі села» з питань реагування на надзвичайні ситуації, 2016
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/9db41bf7–9628–41a0-b547–
2213a3285fea/Emergency-Policy‑2016-RU_final
5. Керівництво по інтеграції заходів реагування на гендерну насильство
в гуманітарну діяльність. Зниження ризику, зміцнення стійкості і сприяння
у відновленні, IASC, 2015
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/10/2015-IASC-Genderbased-Violence-Guidelines_full-res-highlighted_RU_v‑24_09_18.pdf
6. Посібник з інклюзивності осіб з інвалідністю в операціях з надання гуманітарної допомоги, що фінансуються ЄС, Європейська комісія, 2019
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/doc_echo_og_inclusion_ukr_
liens_bd_ua.pdf
7. Формування стандарта: дослідження і пропозиції щодо мінімальних стандартів надання послуг підтримки жінками, постраждалим від насильства,
Проект Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок
та домашнім насильством в Україні» (фінансується урядом Швеції), 2008
https://rm.coe.int/1680096e47
8. Звіт про результати вивчення екологічної ситуації на території Донецької
та Луганської області/ О. І. Бондар, О. А. Улицький, В. М. Єрмаков/ – К.:
Планета, 2018
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9. Сендайська рамкова програма щодо зниження ризику лих на 2015–2030 рр.
https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf
10. Настанови щодо альтернативного догляду за дітьми; Резолюція, прийнята
Генеральною Асамблеєю [по доповіді Третього комітету (A/64/434)]
https://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res‑64–142.
ru.pdf
11. Основні зобов'язання по відношенню до дітей в ході гуманітарних акцій,
UNICEF, 2010
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_
Russian.pdf
12. Керівні рекомендації з реінтеграції дітей, 2016
https://www.familyforeverychild.org/wp-content/uploads/2016/08/ReintegrationGuidelines-RUSSIAN-Final.pdf
13. Рамкова конвенція: ключовий інструмент управління різноманітністю за
допомогою забезпечення прав меншин
https://rm.coe.int/4th-acfc-thematic-commentary-on-the-scope-of-applicationof-the-fcnm-r/16808ee5f6

Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»

17

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ

ДОДАТОК
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1 	Назвіть 4 ключових принципа гуманітарної допомоги
a) гуманність
b) неупередженність
c) доступність
d) нейтральність
e) незалежність
f) рівність

2 	Назвіть ключові етапи гуманітарних дій з підтримки захисту
a) оперативне реагування на загрозу
b) прийняття державних програм
c) відновлювальні дії
d) попередження
e) поширення інформації

3 	Наведіть основні приклади проблем захисту під час
гуманітарної кризи
a) житло, власність
b) дискримінація
c) свобода пересування
d) доступ до освіти, медицини, соціальної допомоги
e) іфраструктура
f) працевлаштування
g) втрата документів

4 	Які функції виконує кластер захисту?
a) захист дітей
b) житло і майно
c) протимінна діяльність
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d) логістика
e) Ґендерно- обумовлено насильство
f) аварійні системи зв’язку

5 	Назвіть головну мету проекту “Сфера” та 5 основних секторів
для надання допомоги
a) підвищення якості допомоги
b) державне регулювання
c) водозабезпечення
d) харчування
e) продовольча безпека
f) тимчасове житло
g) медична допомога

6 	Які групи проблем є наскрізними усіх розділів посібника
«Сфера»?
a) проблеми дітей, літніх людей, інвалідів, ВІЛ – інфікованих а також проблеми статевої приналежності, захисту, навколишнього середовище
b) політичні питання, безпекові питання

7 	Які права постраждалого населення підтверджує
Гуманітарна Хартія?
a) право на вільний розвиток особистості, мирного зібрання
b) право на захист, допомогу, гідне життя

8 	Які складові містить у собі Основний гуманітарний стандарт
a) забов’язання, критерії якості, основні дії
b) нормативно-правові документи, перелік організацій

9 	Які основні дії передбачає стандарт включення осіб похилого
віку в програму гуманітарного реагування?
a) ідентифікація, забезпечення до вільного доступу до допомоги
b) отримання знань щодо прав та можливостей впливу на прийняття
рішень
c) працевлаштування
d) права на розгляд скарг, залучення у процеси надання допомоги
у якості волонтера
Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»
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10 	Назвіть найпоширені ризики для дітей в умовах надзвичайної
ситуації або гуманітарної кризи
a) загроза життю і здоров’ю
b) залучення до збройних угрупувань
с) спілкування з однолітками
d) розлучення з родинами
e) обмежений доступ до освіти
f) сексуальне та фізичне насильство
g) дитяча праця

11 	У яких формах проявляється Ґендерно-обумовлене насильство?
a) психологічні, фізичні, сексуальні
b) соціальні, економічні, політичні, культурні
c) погіршення становища жінок
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КЛЮЧИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

№
питання

1

2

3

Варіанти
відповідей

Кількість балів
за відповідь*

А
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

0,25
0,25
0
0,25
0,25
0
0,33
0
0,33
0,33
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0

G
A
D
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
G

0,2
0,25
0,25
0,25
0
0,25
0
0,17
0
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

F

4

5

0

Пояснення

Одна правильна відповідь дає
0,25 балу. Відповідно, чотири правильні відповіді на це питання дають 1 бал.
Одна правильна відповідь дає
0,33 балу. Відповідно, три правильні відповіді на це питання дають
0,99 балу.

Одна правильна відповідь дає
0,2 балу. Відповідно, п’ять правильних відповіді на це питання дають
1 бал.

Одна правильна відповідь дає
0,25 балу. Відповідно, чотири правильні відповіді на це питання дають 1 бал.

Одна правильна відповідь дає
0,17 балу. Відповідно, шість правильних відповіді на це питання
дають 1,02 балу.
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6
7
8

9

10

11

A
B
A
B
A
B
A
B
C
D
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C

1
0
0
1
1
0
0,33
0,33
0
0,33
0,17
0,17
0
0,17
0,17
0,17
0,17
0,5
0,5
0

Одна правильна відповідь дає 1 бал.
Одна правильна відповідь дає 1 бал.
Одна правильна відповідь дає 1 бал.
Одна правильна відповідь дає
0,33 балу. Відповідно, три правильні
відповіді на це питання дають 0,99
балу.
Одна правильна відповідь дає
0,17 балу. Відповідно, шість правильних відповіді на це питання
дають 1,02 бал.
Одна правильна відповідь дає
0,5 балу. Відповідно, дві правильні
відповіді на це питання дають 1 бал.

* За невірну відповідь учасник отримує 0 балів.
За результатами тесту можна набрати максимум 11,02 балу. Прохідний бал (75%)
складає 8,15 балу.
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АНКЕТА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ
БУДЬ ЛАСКА, НАДАЙТЕ РОЗГОРНУТІ ВІДПОВІДІ ЩОДО
ВАШИХ ВРАЖЕНЬ ВІД ТРЕНІНГУ. ЦЕ ДОПОМОЖЕ
НАМ У ПОДАЛЬШОМУ ВДОСКОНАЛИТИ ПРОГРАМУ
ТА ЗРОБИТИ НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ

мін

Оцініть враження від тренінгу
в цілому

шкала оцінки

макс

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ваш коментар:

Наскільки корисними для вашої
діяльності були теми, що розглядались у тренінгу
Ваш коментар:

Оцініть ефективність тренінгу
(Чи отримали Ви нові знання,
навички?)
Ваш коментар:

Проект «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні»
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Чи плануєте Ви застосовувати
отримання знання у Вашій
практичній діяльності?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ваш коментар:

Оцініть будь ласка роботу тренера
(організація, активність, взаємодія
за аудиторією)
Ваш коментар:

Наскільки цікавою та доступною
для розуміння була програма тренінгу?
Ваш коментар:

Наскільки добре були організовані умови тренінгу?
Ваш коментар:
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	Що Вам найбільше сподобалось у тренінгу?






	Що Вам не сподобалось?






	Як Ви будете використовувати отриману під час тренінгу
інформацію?






	Ваші побажання до тренінгу?






Дякуємо!
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ДЖЕРЕЛА
Дану програму тренінгу розроблено без мети комерційного використання, виключно в освітніх цілях, з використанням змісту наступних документів:
1. Основного гуманітарного стандарту з якості та підзвітності
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-StandardUkrainian.pdf
2. Матеріалів проєкту «Сфера»
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-handbook-2011Ukranian.pdf
3. Мінімальних стандартів включення людей похилого віку та людей з інвалідністю у програми гуманітарного реагування, ADSCAP Age & Disability
Capacity, 2016
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.
info/files/documents/files/minimum_standards_ukrainian.pdf
4. Формування стандарта: дослідження і пропозиції щодо мінімальних стандартів надання послуг підтримки жінками, постраждалим від насильства,
Проект Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок
та домашнім насильством в Україні» (фінансується урядом Швеції), 2008
https://rm.coe.int/1680096e47
5. «Насилля проти жінок та дівчат: огляд ресурсів в контексті управління
ризиками катастроф», розроблений Світовим Банком, Глобальним Інститутом Жінок та IDB
http://documents1.worldbank.org/curated/en/937751468329371031/pdf/92
9670REVISED00ent0Brief0APRIL02015.pdf
6. Мінімальних стандартів попередження та реагування на гендерне насилля
у надзвичайних ситуаціях, UNFPA, 2015
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Minimum_Standards_Report_
RUSSIAN.Final_.pdf
7. Політики організації «SOS Дитячі села» з питань реагування на надзвичайні ситуації, 2016
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/9db41bf7-9628-41a0-b5472213a3285fea/Emergency-Policy-2016-RU_final
8. Керівництва по інтеграції заходів реагування на гендерне насильство
в гуманітарну діяльність. Зниження ризику, зміцнення стійкості і сприяння
у відновленні, IASC, 2015
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/10/2015-IASC-Genderbased-Violence-Guidelines_full-res-highlighted_RU_v-24_09_18.pdf
Посібника з інклюзивності осіб з інвалідністю в операціях з надання
гуманітарної допомоги, що фінансуються ЄС, Європейська комісія, 2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019-ECHO-DisabilityInclusion-Guidance-Note_EN.pdf
Звіту про результати вивчення екологічної ситуації на території Донецької
та Луганської області/ О.І. Бондар, О.А. Улицький, В.М. Єрмаков/ – К.:
Планета, 2018.
http://dea.edu.ua/img/source/Doc/LugDon%20Obl.pdf
Сендайської рамкової програми щодо зниження ризику лих на 20152030 рр.
https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf
Настанови щодо альтернативного догляду за дітьми - Резолюція, прийнята
Генеральною Асамблеєю [по доповіді Третього комітету (A/64/434)]
https://digitallibrary.un.org/record/673583
Основних зобов'язань по відношенню до дітей в ході гуманітарних акцій,
UNICEF, 2010
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_
Russian.pdf
Керівних рекомендацій з реінтеграції дітей, 2016
https://www.familyforeverychild.org/wp-content/uploads/2016/08/ReintegrationGuidelines-RUSSIAN-Final.pdf
Рамкова конвенція про захист національних меншин: ключовий інструмент
управління різноманітністю за допомогою забезпечення прав меншин
https://rm.coe.int/4th-acfc-thematic-commentary-on-the-scope-of-applicationof-the-fcnm-r/16808ee5f6
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТА ВИСЛОВЛЕННЯ ВДЯЧНОСТІ
Даний відеопродукт став можливим завдяки значній підтримці американського
народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Відповідальність за зміст лежить на БФ «Право на захист» і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.
Розробка програми тренінгу: А. Кренбок, О. Істомін, Е. Ставінова.
Дизайн: В. Цимбал
Менеджмент проєкту: А. Кренбок
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